Hrinceşti - un sat bucovinean dispărut
MugurAndronic
Cunoaşterea realităţilor de habitat, inclusiv cel medieval, poate fi mult
îmbunătăţită - după cum se ştie - prin efectuarea susţinută de cercetări arheologice de
teren. În plus, în cazul sirurilor de ev mediu există marele avantaj al folosirii în paralel
cu informaţia de natură arheologică şi a documentului scris.
Ampla cercetare documentară şi de teren, efectuată de autorul acestor rânduri,
vizând arealul bazinului hidrografic Soloneţ Gud. Suceava), a constatat prezenţa încă
toponimică a memoriei existenţei cândva (în hotarul localităţilor Todireşti şi Cajvana)
a satului Hrinceşti, azi dispărut1• Continuarea investigatiilor perieghetice, extinse în
anul 1 997 pe valea râului Solca, a dus la rândul său la descoperirea altor informaţii
utile privind istoria Hrinceştiului.
Ne referim în primul rând la identificarea fostei sale vetre, amplasată pe
intinsa ţarină care aici îi mai poartă numele. Este vorba despre terasa înaltă de pe
partea dreaptă a Solcăi, teren aflat în dreptul confluenţei cu Iaslovăţul şi la câteva sute
de metri N-E de vărsarea pârâului Creveţ (Crivăţ) în Solca (fig. 1).
În acest loc, pe o suprafaţă de peste 200m2, s-a observat o densitate deosebită
a prezenţei ceramicii fragmentare care se poate data în secolul al XIV-lea (pastă cu
microprundiş şi nisip cu bobul mare, arderi la nuanţe de cenuşiu-cărămiziu închis,
grosime mare a pereţilor de vas, buze trase oblic înafară şi tăiate drept). În plus, ne-a
atras atenţia frecvenţa fragmentelor de oase vechi de animale şi bucăţilor de lespezi de
gresie locală.
Continuând cercetarea pe marginea terasei pe încă circa 1 50m spre S-V, au
început să fie descoperite tot mai multe fragmente cerarnice din secolele XV-XVI,
dovadă deci a mutării prin extindere ulterioară a arealului locuit, cele mai noi urme
materiale databile sigur înscriindu-se în veacul al XVI-lea.
Locuirea medievală a cuprins însă şi terenul, în pantă domoală, de pe partea
stângă a Solcă� numit "Şesul Morii" (cf. fig. 1), unde, pe mai multe ogoare s-a
identificat material ceramic din secolele XIV-XVII (inclusiv fragmente de caolin cu
smalţ galben şi maroniu) şi un mic bulgăre de zgură cu fier în compoziţie. Se pare deci,
că aici vieţuirea a dăinuit mai târziu decât pe partea cealaltă a Solcăi, şi că în acest loc,
prin toponim, a existat o veche moară, iar prin descoperirea unui disc omamental, aflat
1 M. Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic pânli
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, supliment VI Suceava, p. 45, sau in Suceava, XXII-XXIII,
1 995- 1 996, p. 45. Este vorba despre o întinsă suprafaţă de teren, plasată la N-E de Cajvana,
denumită şi astăzi generic "Crinceşti".
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în stare fragmentară, a fiinţat o biserică de zid, a cărei amintire, unii locuitori din
Iaslovăţ o mai menţin tradi�onal (fig. WlO).
Denumirea fostului habitat medieval Hrinceşti necesită unele considera�i. În
primul rând, în lndicatorul localităţilor din România nu există vreo aşezare cu nume
identic sau apropiat, menţionându-se doar în judeţul Botoşani satul "Hriţeni",
desfiinţat prin înglobare la Manoleasa2 • În Basarabia există şi acwn, după cum se ştie,
localitatea Hânceşti, dar în acest caz originea numelui său este clară, provenind de la
antroponimul "Hâncu".
Originea numelui localită�i ar putea proveni de la fostul său prim proprietar.
Între anii 1407 şi 1425 a fost menţionat în sfatul domnesc boierul "Grinco" ("Grinca",
''Hrinca", "Hrinco bătrânul"). Tot în acelaşi sfat apărea în 1456 "Hrinco Levici" de la
Mamomiţa3•
Un prim document care considerăm că ne poate oferi informa�i cu referire la
acest sat este cel din 1 5 martie 1 490, prin care Ştefan cel Mare întărea Episcopiei de
Rădăuţi 50 de biserici din ţinuturile Cernăuţi şi Suceava, acordate iniţial acesteia de
către Alexandru cel Bun. După ce se enumeră bisericile de pe valea Soloneţului ( . . . a
3 8-a, cu popă, pe Solonet, "la Vlad Negrul" - din actualul sat Soloneţ - a 39-a, cu popă,
"din jos de Vlad Negrul, unde a fost popa Matii" - din actualul sat Todireşti - şi a 4�a,
cu popă, "la gura Soloneţului" - din actualul Părhăuţi), se menţionează biserica de la
"gura Solcăi", din apropiere4• Deoarece cercetarea arheologică de teren cât şi
consultarea hărţilor austriece Blischel şi Otzellowicz dinspre sîarşitul secolului al
2 1. Iordan, P. Gâştescu, 0.1. Oancea, Indicatorul localitlţilor din România, Bucureşti, 1 974,

p. 1 57
J ALI. Gonta, DIR, A.Moldova. Veacurile XIV-XVII (1384-1625). Indicele numelor de
persoane, Bucureşti, 1 995, p. 269, 282.
Cu mult timp în urmă se mentiona existenta amintirii locale a vechiului sat.
Em. Grigorovitza (Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 1 908, p. 54) plasa aşezarea
undeva la rll.s!l.rit de Cajvana, cauza disparitiei sale fiind un atac al tătarilor. Informatiile fuseseră
probabil preluate din ultima lucrare monografică închinată Bucovinei (Die Bukowina,
Czemowitz, 1 899,
p. 2 1 9). Daniel Werenka amintea în aceeaşi perioadă o parte din satul
Iaslovăţ, numită "Hrinceşti" (Topographie der Bukowina, zur Zeit ihren Erwerbung durch
Osterreich
(1 774-1785), Czemowitz, 1 895, p. 95). Mention!l.ri de toponime (parte de hotar,
tarină, codru, poiană, şant sau deal) unde este prezent numele satului au apărut mentionate relativ
frecvent de-a lungul timpului (cf. N. Gr!l.rnadă, Toponimia minori a Bucovinei, voi. I, 1 996, p.
1 38- 1 39, 302, 352). Vezi şi O. Dan, Din toponimia romineascli, Bucureşti, 1 996, p. 6 şi urm.
Cu toată relativa abundentă de informatii (cf. şi Al. 1. Gonta, DIR. Indicele numelor.de
locuri. A.Moldova, veacurile XIV-XVII (1394-1625), Bucureşti, 1 990, p. 1 27, cu numeroase
trimiteri documentare), E.l. Emandi s-a hazardat să plaseze fosta vatră de sat nu în valea pârâului
Solca, ci - sub simpla tentatie a unui toponim - pe "Dealul Crinceşti" (E.I. Emandi, Consideraţii
istorica-geografice asupra aşezlirilor medievale din depresiunea piemontanli Rlidliuţi
(secolele XIV-XVII), în SCIVA, 30, 3, 1 979, p. 39 1 ), unde Hrinceştiul apare la "identific!l.ri

arheologice ale vetrlor p!l.rll.site"; cf. şi amplasarea total eronată de pe harta de la p. 379.
4 DRH, A.Moldova, III, p. 1 38.
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XVIII-lea nu au evidenţiat existenţa în dreptul vărsării Solcăi în Suceava a vreunei
aşezări mai vechi sau mai noi, suntem de părere că documentul citat se referea la
sfărşit tocmai la Hrinceşti. De fapt, nici Părhăuţiul, plasat foarte aproape de confluenţa
Soloneţului cu Suceava, nu fusese nominalizat în această sursă informativă. În aceeaşi
ordine de idei evidenţiem faptul că cercetarea de teren în actuala modestă localitate
Gura Solcii (singura de altfel amplasată pe pantele neprielnice de pe partea dreaptă a
râului cu acelaşi nume!) nu a dus la descoperirea de material ceramic medieval,
aşezarea fiind o creaţie relativ recentă. În plus, documentul nu credem că s-a referit la
Iaslovăţ, deoarece acest sat s-a format pe alt fir de apă, pe pârâul cu acelaşi nume, cu
personalitate distinctă ca cel mai important afluent al Solcăi. Prin urmare, considerăm
că prima atestare documentară a Hrinceştiului aparţine anului 1490. Nu peste mulţi
ani, în 1 502, Luca Arbure poseda satele Salca (în hotarele căruia intra şi teritoriul
satului Arbore de astăzi, unde şi-a ridicat de altfel şi curţile boiereşti), Botoşana,
Cajvana şi Hrinceşti, aşezări aflate în strânsă vecinătate5 •
Fără să amintim aici numeroase informaţii legate de sat, pe care de altfel le
am folsit cu alt prile/, menţionăm în continuare doar câteva din informaţiile esenţiale
destinului său istoric. După moartea lui Arbure, localitatea revine fiicei sale Marica
(document 1 585, reconfirmat 1587), care îl pierde în favoarea episcopului de Rădăuţi
Gh. Movilă, care achitase 70.000 de aspri pentru plata haraciului, în locul soţului
Maricăi, logofătul Solomon. La rându-i, Gh. Movilă îl dăruieşte "cu moară şi heleşteu
în Salca" (vezi toponimul "Şesul Morii"!) mănăstirii Suceviţa. Reclamat de urmaşii
Maricăi şi ai lui Solomon, fratele episcopului, domnitorul Ieremia Movilă îl întăreşte
mănăstiri i în 1 605. Totuşi, mai târziu, urmaşii logofătului ajung în cele din urmă să
vândă Hrinceştiul mănăstirii Salca. Începând cu 1 625 se desfăşoară, în etape, un litigiu
pentru acest sat între aşezămintele de cult amintite, mănăstirea Salca ajungând să
rămână cu acesta în proprietate.
Discutabile rămân datele de început şi de sfărşit ale locuirii în această aşezare.
Din analiza materialului ceramic descoperit perieghetic, cel mai vechi poate data din
cursul secolului al XIV-lea (fig. W 1 , 8-9)7 . Notabilă este şi apariţia unui fragment de
fund de vas ornamentat cu motivul "brăduf'. Frecvente fragmente de vase aparţin
tipologie secolului al XV-lea (fig. W2-7) şi celui următor. Pentru secolele XVll şi
5 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Bogdan Voievod, p. 56; DIR, A. Moldova,
veacul XVI, III, p. 55-56,280-2 8 1 , 359-360, 387-398. Şi în problema primei atestări
documentare, E.l. Emandi s-a informat superficial, afirmând total eronat ca prima mentionare a
Hrinceştiului datează tocmai din anul 1 588! (E.l. Emandi, op.cit., p. 391).
6 M. Andronic, op.cit., p. 78-79, 89, 92-93, 99-1 00, 1 0 1 - 1 02, 1 06, 1 09, cu bibliografia respectivă.
7 După Malvina Pătrut, cele mai vechi sate ale căror denumire se termină în "eşti", în
Transilvania, Muntenia şi Moldova datează din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Cele din
Moldova ar data chiar de la sîarşitul acestui secol (Malvina Pătrut, Despre vechimea
toponimelor în "-eşti", în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Senes Philologia, f.2, 1 969, p. 1 3 1 1 32
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XVIll menţionăm o cantitate destul de mare de fragmente de vase cu pereţii subţiri,
mai ales cenuşii, din pastă nisipoasă sau fină şi cu bute ale căror profile
sunt mult simplificate.
În ceea ce priveşte data dispariţiei Hrinceştiulu� un singm lucru este cert:
satul a dispărut ca habitat în cursul secolului al XVIll-lea. În 1 709 el încă fiinţa8• În
1782 (după ocuparea Bucovinei de către austrieci), egumenul de la Solca declara în
faţa unei comisii de delimitare fi.mciară, că mănăstirea stăpâneşte ''în cordon" Solca,
Botoşana, Cajvana, Iaslovăţ şi "seliştea Hrinceşti", dovadă că acesta fusese deja
pustiit Atestarea mai timpurie din 1767 nu ne dă date precise în sensul dorit, deoarece
se referă la Cajvana, Botoşana şi Hrinceşti ca simple moşii, proprietăţi mănăstireşti.
Prin urmare, distrugerea satului - poate de tătari, cwn menţionează tradiţia istorică trebuie plasată între 1 709 şi 1 782. De fapt, el nu apare în evidenţele austriece imediat
de după 1 775 (ca de exemplu în lucrarea citată a lui D. Werenka), sau în hărţile
austriece menţionate deja În sfărşit, un ultim reper cronologic: la 1 742 era amintit ca
"sat cu oameni, la Suceava"9 • Dacă această ultimă sursă informativă este veridică, ca şi
tradiţia istorică, care indica drept vinovaţi de distrugerea aşezării pe tătari, se poate
presupune că Hrinceştiul a fost desfiinţat ca habitat în anul 1 758, în urma ultimei
invazii tătare în ţările române.
După cwn se mai afrrmă în Arbore, după distrugerea satului Hrinceşti.
locuitorii săi (cel puţin o parte dintre ei) s-au strămutat cu traiul în amonte, în
perimetrul locuit actualmente al localităţii amintite la început De altfel, şi astăzi în
Arbore sunt nwneroase familii "Hrincescu", locuind la marginea satulu� spre Clit,
dovadă că au venit aici mai recent, ca bejenari. Alte multe informaţii despre Hrinceşti,
fireşte, vor putea fi furnizate în viitor, atunci când se vor iniţia şi aici săpături
arheologice sistematice.
cărămizii sau

'

Hrinceşti - un village de Bucovina disparu
Resume
L'article utilise des infonnatios archeologiques de terrain et documentaires pour ă etablir

l'emplacement d'ancien village medieval Hrinceşti. mais aussi des dates sur
l'evolution historique et le moment de son disparition.

8 M. Andron1c, op.cit., p. i O I - 102.
9 N. Grămadă, op.cit., p. 302.
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Fig. 1 - Amplasamentul vestigiilor arheologice aparţinând satului medieval Hrinceşti.
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Fig. II Cernmică fragmentan\ din secolele XIV-XV.
-
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